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Wat maakt huiswerk nuttig? 

 

Onderzoek naar de eisen waaraan huiswerk moet voldoen om door 4e 
klas havo/vwo leerlingen en docenten als nuttig te worden ervaren. 

 

 

Auteurs: Jan van Dam, Elsbeth Vermeer, Amber Struijk, Marieke van Rosmalen 
De auteurs zijn masterstudenten aan het Instituut voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en 

Studievaardigheden (IVLOS) te Utrecht. Dit artikel is het verslag van het afstudeeronderzoek. 

 

 

Huiswerk vinden we allemaal een noodzakelijk onderdeel van ons werk. Huiswerk geef je op, 

dat bespreek je, je geeft leerlingen op hun kop als het niet doen, want: huiswerk hoort. Huiswerk 

is gewoon een stukje school. Maar..... waarom eigenlijk? Is het altijd wel zo nuttig, met andere 

woorden: voegt het iets toe aan alles wat in de klas al gebeurt? En: welke factoren spelen een rol 

als het gaat om de perceptie van ‘nut’? In ons onderzoek hebben we op vier verschillende scho-

len onderzocht aan welke voorwaarden huiswerk moet voldoen om van de docent en leerlingen 

de stempel "nuttig" te krijgen. 

 

1 Huiswerk: onderdeel van het onderwijs 
Volgens de norm voor het middelbaar onderwijs in Nederland zitten leerlingen tweederde van de 

onderwijstijd in de les en een derde van de tijd besteden ze aan huiswerk. Met een gemiddeld les-

rooster van ±25 klokuren betekent dit dat een leerling ongeveer 12 uur per week aan huiswerk moet 

besteden. Onderwijstijd, dus ook huiswerk, moet volgens de wet nuttig besteed worden, maar gebeurt 

dat in werkelijkheid ook? Leerlingen klagen dat ze teveel huiswerk krijgen en leraren klagen over de 

eeuwige strijd met de leerlingen over het al dan niet gemaakte huiswerk. Reden genoeg om daar een 

onderzoek aan te wijden.  

2 Onderzoeksvraag 
De ervaring van de auteurs van dit artikel is, dat vooral de middenbouw het minst gemotiveerd is om 

huiswerk te maken. Daarom wordt in dit onderzoek gekeken naar deze groep. Ons speerpunt is het nut 

van huiswerk, waarbij wordt opgemerkt dat een ander onderzoek zich richt op de motivatie om huis-

werk te maken binnen dezelfde doelgroep. 

 

De onderzoeksvraag luidt: “Wanneer vinden leerlingen en docenten het maken van huiswerk voor de 

bèta-vakken nuttig?” Hierbij richten we ons op 4Havo en 4Vwo leerlingen en hun docenten. Het doel 

van dit onderzoek was tweeledig: 

• Een eerste indeling te maken van redenen waarom huiswerk als nuttig of juist niet nuttig wordt 

ervaren door leerlingen zelf. 

• Een eerste inschatting van nut-ervaring van leerlingen en docenten te maken, waarbij ook wordt 

gekeken in welke mate deze overeenkomen. 

 

In het vervolg van dit artikel wordt eerst een samenvatting gegeven van wat relevante literatuur zegt 

over dit onderwerp. Vervolgens wordt uitgelegd hoe het onderzoek zelf is gedaan en worden de 

resultaten gepresenteerd. Het artikel sluit af met een samenvatting en een korte discussie. 
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3 Wat zegt de literatuur over huiswerk? 
Al ruim 60 jaar is er onderzoek naar huiswerk gedaan. Veelal wordt gekeken naar leerprestaties of 

naar motivatie. Onderzoek naar het nut van huiswerk is weinig te vinden. In een aantal artikelen 

worden de uitkomsten van deze onderzoeken met elkaar vergeleken [Cooper 2001; Trautwein 2003] 

en deze blijken vaak tegenstrijdig te zijn. Dit komt volgens Trautwein doordat het uitvoeren van een 

pedagogisch onderzoek bemoeilijkt wordt, doordat er vele factoren binnen een klas of school van 

invloed zijn, zoals de sfeer in de klas, de school, de docent, de thuissituatie en natuurlijk de leerling 

zelf. Er is een uitgebreid, tijdrovend onderzoek nodig om empirisch verkregen conclusies te trekken, 

maar zelfs dan zijn resultaten nog op meerdere manieren interpreteerbaar. De belangrijkste 

bevindingen uit dit onderzoek staan hieronder beschreven.  

 

De fase van de schoolcarrière heeft invloed op de schoolprestaties: op de basisschool heeft huiswerk 

nauwelijks invloed op de schoolprestaties, in het hoger onderwijs heeft huiswerk een grote invloed op 

de schoolprestaties [Trautwein 2003; Marzano 2007].  

 

Ook de hoeveelheid tijd die aan huiswerk besteedt 

wordt lijkt invloed te hebben op het individuele 

leerresultaat. Als er te weinig tijd aan huiswerk 

besteedt wordt, zijn de schoolprestaties lager dan 

wanneer er veel tijd aan huiswerk besteed wordt. 

 Teveel tijd in huiswerk steken is echter ook 

niet bevorderlijk voor de prestaties: bij meer dan 

10 uur per week nemen deze weer af. Een 

gemiddelde tijd van 8 tot 10 uur besteden aan 

huiswerk geeft het meeste rendement. (Zie de in-

dicatieve figuur hiernaast.) Een kanttekening die 

de auteurs hierbij maken is dat een slechte 

leerling hoogstwaarschijnlijk meer tijd nodig 

heeft om zijn huiswerk af te krijgen dan een goede leerling, en dat daarom de leerprestaties bij een 

hoge tijdsbesteding afnemen [Cooper 2001; Trautwein 2007]. 

 

Waar wel  consensus over bestaat is dat huiswerk maken een positief effect heeft op de leerprestaties. 

Leerlingen die helemaal geen huiswerk maken, presteren minder dan de leerlingen die er wel voor 

gaan zitten [Cooper 2001; Trautwein 2007]. 

 

Verder moet het huiswerk ook aan een aantal eisen voldoen om tot leerresultaat te leiden, zoals: 

• Het huiswerk moet een duidelijk doel hebben: het kan gebruikt worden om een nieuw onderwerp 

te introduceren, om kennis te oefenen en zo routine te kweken of om informatie verder uit te 

werken, zodat de kennis wordt uitgediept.  

• De doelen moeten ook reëel zijn: het moet niet te moeilijk zijn en niet teveel, zodat de leerling het 

wel af kan krijgen. Maar te makkelijk en te weinig huiswerk stimuleert een leerling ook niet,  het 

moet de leerling wel voldoende uitdagen [Marzano 2007].  
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4 Onderzoeksopzet 
Om inzicht te krijgen in de visie van leerlingen en docenten op huiswerk hebben we op vier scholen 

leerlingen uit 4Havo en 4VWO een week lang een logboek laten bijhouden (zie bijlage 1). In dit log-

boek vulden de leerlingen in voor welke bètavakken ze huiswerk hebben, hoe lang ze daar mee bezig 

zijn geweest en of ze het huiswerk wel of niet nuttig vonden en waarom.  

 De docenten hebben ook een logboek  bijgehouden. Zij schreven op wat het huiswerk was per klas 

en  met welk doel ze dit huiswerk hadden opgegeven. Op deze manier kon bekeken worden of het 

door de docent beoogde doel van het huiswerk ook door de leerlingen opgepikt werd.  

 Het ging ons dus met name om redenen waarom leerlingen (en hun docenten) huiswerk maken als 

nuttig ervaren. Omdat op voorhand niet duidelijk was welke redenen we konden verwachten, hebben 

we geen keuze-lijstje voorgeschoteld, maar een logboek gebruikt, vanwege het open karakter. De on-

derzochte groep heeft dus ‘free-format’ ingevuld waarvoor ze huiswerk hadden, of dat nuttig was en 

waarom (niet). 

 

5 Resultaten 
De logboeken voor leerlingen (zie bijlage 1) zijn uitgezet onder zo’n 300 leerlingen in 4Havo en 

4Vwo. Hiervan is slechts 17% (50 logboeken) teruggekomen. Dit leverde in totaal 237 ‘huiswerk-

ervaringen’ op. Een huiswerkervaring is één regel uit een logboek, dat komt neer op één keer huiswerk 

voor een bètavak. Theoretisch zouden dus zo tussen de 10 en 15 huiswerkervaringen per leerling 

verwacht kunnen worden, nu was dat 4,7. Er was dus weinig respons. 

 De logboeken voor docenten (zie bijlage 2) zijn uitgezet onder 20 docenten, waarvan een zestal 

terugkwam (30%), met in totaal 17 ‘huiswerkdoelen’ (analoog met boven; te lezen als ‘logboek-

regels’). 

5.1 Nuttig of niet? 

Als we kijken naar de resultaten voor de leerlingen valt ten eerste op dat 90% aangeeft huiswerk als 

nuttig te ervaren. Dit is een hoog percentage, de volgende vraag is welke redenen ze hiervoor aan-

geven. 

5.2 Indeling in redenen positief 

We hebben alle redenen die de leerlingen aanvoeren waarom ze huiswerk maken als nuttig ervaren 

onder elkaar gezet en daar een tiental meest voorkomende uit geselecteerd. Er is voor gekozen om 

zoveel mogelijk aan te sluiten bij de formulering van de leerlingen zelf, om de indeling zo objectief 

mogelijk te houden. In tabel 1 staan de categorieën, een uitleg en voorbeelden van uitspraken van 

leerlingen. In deze tabel staan alleen de redenen die leerlingen gaven als ze huiswerk wel nuttig 

vonden. 
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Categorie Uitleg Voorbeelden 

J1 – ik heb er iets van geleerd leren in het algemeen; dit kan dus ook 

het leren van termen, de elementen 

o.i.d. zijn 

“ik heb er iets van geleerd” 

“anders ken je het niet” 

“je leert ervan” 

J2 – dan snap ik het beter heeft betrekking op het toepassen van 

stof en niet zozeer het ‘uit het hoofd 

leren’ 

“zo begrijp ik het” 

“stof verwerken, oefenen” 

“hierdoor ga ik het snappen” 

J3 – voorbereiding toets dit kan zijn: het is leerwerk voor een 

toets, of: op de eerst-volgende toets is 

dit relevant 

“toetsstof” 

“dan haal je een hoog cijfer” 
“is voor cijfer” 

J4 – het is belangrijk (voor later) leerlingen geven aan dat het belangrijk 

is, echter zonder nadere reden 

“het is belangrijk”  

“daar heb je misschien later nog wat 

aan” 

J5 – anders krijg ik straf - “anders moet ik nablijven” 

J6 – dan hoef ik het thuis niet te doen - “omdat je je huiswerk dan af hebt” 

“dan hoef je het thuis niet te doen” 

J7 – het is een leuk vak - “leuk vak” 

J8 – het is makkelijk dit lijkt zoeken naar succeservaringen “makkelijk” 
J9 – kan geen reden geven dat wil zeggen: leerling geeft wel ‘ja’ 

bij ‘nuttig?’, maar geeft blanco bij de 

reden 

blanco 

J0 – restgroep/onzin alles wat niet hierboven past “gewoon” 

“uren maken” 
Tabel 1: categorieën, een uitleg en voorbeelden van uitspraken van leerlingen die het huiswerk nuttig vonden. 

 

 

De frequenties van de antwoorden zijn weergegeven in tabel 2. De scores op deze categorieën zijn als 

volgt. De frequentie is het aantal huiswerkervaringen dat past bij deze categorie, bij de laatste kolom is 

dit omgerekend naar percentages. 

 
Reden Frequentie Relatieve frequentie 

J9 - kan geen reden geven 55 25.7% 

J2 – dan snap ik het beter 46 21.5% 

J3 – voorbereiding toets 39 18.2% 

J1 – ik heb er iets van geleerd 35 16.4% 

J0 – restgroep/onzin 14 6.5% 

J6 – dan hoef ik het thuis niet te doen 10 4.7% 

J4 – het is belangrijk (voor later) 7 3.3% 

J5 – anders krijg ik straf 4 1.9% 

J7 – het is een leuk vak 2 0.9% 

J8 – het is makkelijk 2 0.9% 

totaal 214 100% 
Tabel 2: frequenties van de gegeven antwoorden. 

 

De grootste categorie blijkt te zijn dat leerlingen huiswerk wel nuttig vinden, maar geen reden geven. 

Dat is jammer, want nu weten we nog niet waarom huiswerk nuttig is en hoe dit het best aangeboden 

kan worden. De drie daaropvolgende categorieën geven daar wel een antwoord op: het gaat er vooral 

om dat ze iets leren of snappen. Voor de bètavakken is het interessant dat J2 de grootste categorie is, 

omdat het daar vaker over inzicht en toepassing gaat dan theorie leren.  
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5.3 Indeling in redenen negatief 

Soms vonden leerlingen het huiswerk niet nuttig. De uitspraken daarover zijn op dezelfde manier 

verwerkt als de uitspraken over 'wel nuttig' in tabel 3. Er is voor gekozen om de formulering 

complementair te maken aan die van de positieve formuleringen. 

 
Categorie Uitleg (zie boven) Voorbeelden 

N1 – je leert er niets van  “je leert er niets van” 

N2 – ik snapte het al  “snapte het al” 

N3 – toets ging niet door  “SO ging niet door” 

N4 – het is niet belangrijk  geen 

N5 –  deze categorie bestaat niet geen 

N6 – kan me niet concentreren - “geen concentratie” 

N7 – ik doe liever iets anders - geen 

N8 – ik snapte het niet  “ik snapte het niet” 

“ik kom nooit ver” 

“het lukte niet” 

N9 – kan geen reden geven dat wil zeggen: leerling geeft wel ‘nee’ 

bij ‘nuttig?’, maar geeft blanco bij de 

reden 

blanco 

N0 – restgroep/onzin alles wat niet hierboven past “vergeten” 
“de bronnen zijn raar” 

Tabel 3: Antwoorden van leerlingen die het huiswerk niet nuttig vonden. 

 

Bij deze indeling is de scoreverdeling weergegeven in tabel 4. 

 
Reden Frequentie Relatieve frequentie 

N2 – ik snapte het al 6 26.1% 

N8 – ik snapte het niet 6 26.1% 

N0 – restgroep/onzin 5 21.7% 

N1 – je leert er niets van 3 13% 

N3 – toets ging niet door 1 4.3% 

N6 – kan me niet concentreren 1 4.3% 

N7 – ik doe liever iets anders 1 4.3% 

N4 – het is niet belangrijk 0 0% 

N9 – kan geen reden geven 0 0% 

N5 – 0 0% 

totaal 23 100% 
Tabel 4: frequenties van de gegeven antwoorden. 

 

Opvallend is dat hier opnieuw vooral sprake is van begrip als het gaat om (in dit geval) niet-nuttig 

ervaringen. 

5.4 Resultaten uit docent-logboeken 

De belangrijkste reden die docenten aanvoeren om hun leerlingen huiswerk te laten maken, is oefenen 

en toepassen, kortom: inslijpen van kennis. Verder wordt genoemd: toetsing (1x) en overzicht krijgen 

over de stof (1x). Er is dus weinig variatie in te zien. Overigens komt het wel behoorlijk overeen met 

wat de leerlingen hierover zeggen. 

5.5 Resultaten uit gesprekken met leerlingen 

Naar aanleiding van de logboeken is met een aantal leerlingen gesproken over het nut van huiswerk. 

Dit is niet op een gestructureerde manier gedaan, maar de mondelinge en de schriftelijke reacties 

spraken elkaar niet tegen. Wat betreft de redenen die aangevoerd worden, kan worden gezegd dat wij 

in deze informele gesprekken geen andere hoorden dan hierboven weergegeven. 
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6 Conclusies 

6.1 Conclusies uit ons onderzoek 

We trekken uit dit onderzoek de volgende conclusies met betrekking tot de perceptie van nut bij leer-

lingen over het huiswerk van bètavakken en de doelen die docenten van deze vakken stellen aan het 

huiswerk. 

1. Uit de logboeken van de leerlingen mogen we voorzichtig concluderen dat de meeste leerlingen 

huiswerk maken wel als nuttig ervaren. 

2. Uit de logboeken is een eerste categorisering gedestilleerd. De belangrijkste drie redenen die leer-

lingen aanvoeren waarom huiswerk nuttig is, zijn: 

a. dan snap ik het beter (22%) 

b. voorbereiding toets (18%) 

c. ik heb er iets van geleerd (16%) 

De top-drie van redenen waarom huiswerk maken niet als nuttig wordt ervaren, is: 

a. ik snapte het al (26%) 

b. ik snapte het niet (26%) 

c. je leert er niets van (13%) 

3. De gesprekken die wij voerden laten hetzelfde beeld zien als uit de logboeken naar voren komen. 

Onze eigen ervaringen in de klas onderstrepen de resultaten van dit onderzoek. 

4. De docenten lijken zich niet altijd bewust van de redenen waarom je eigenlijk huiswerk zou doen. 

De huiswerkdoelen die in de logboeken geformuleerd worden, kunnen heel vaak ook geïnter-

preteerd worden als lesdoelen, en zijn niet zozeer specifieke huiswerkdoelen. 

5. Het ‘free-format’ vragen naar redenen waarom huiswerk wel of niet nuttig zou zijn, is om een 

eerste idee te krijgen van redenen acceptabel, maar niet aanbevelenswaardig voor verder 

onderzoek. 

6. Over de mate van overeenkomst tussen redenen van leerlingen en doelen van docenten valt 

eigenlijk niets te concluderen. Daarvoor was niet duidelijk genoeg welke docenten en welke 

leerlingen bij elkaar hoorden (dit heeft alles te maken met de geringe respons). Wel hebben bij 

beide groepen de redenen en doelen te maken met kennis opdoen en toepassen (begrip). 

6.2 Aanbevelingen 

Het lijkt logisch om de ‘positieve top-drie’ uit te willen buiten en de ‘negatieve top-drie’ zoveel 

mogelijk te vermijden. Om hier een eerste aanzet toe te geven, de volgende aanbevelingen voor het 

omgaan met huiswerk. 

• Zorg dat de leerlingen er iets van leren, maar maak wel helder wát dan; 

• Zorg dat leerlingen weten wat ze moeten doen als ze het niet begrijpen – dit heeft dus betrekking 

op het leerproces van de leerlingen, hoe bewust ze daarmee omgaan en hoe duidelijk en expliciet 

de docent daarover is naar de leerlingen toe; 

• Leg uit waarom je huiswerk opgeeft en doe er iets mee; 

• Geef leerlingen in bepaalde mate vrijheid om niet al het huiswerk te hoeven doen – een leerling 

die het wel begrijpt, maar toch alle 15 oefensommen persé moet doorwerken, maak je niet 

gelukkig. 
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7 Discussie 
Tenslotte willen we nog eens terugkijken en een paar opmerkingen plaatsen bij het onderzoek, de 

resultaten en een mogelijk vervolg. 

• Zoals boven opgemerkt, is het logboek ‘free-format’ ingevuld. Dat was een bewuste keuze: de 

leerlingen vullen in wat het meest aansluit bij hun eigen belevingswereld. Het nadeel is dat als je 

gaat categoriseren, je te maken krijgt met interpretatie en dus onnauwkeurigheid in de resultaten. 

Hoe relevant onze indeling is, zal dus nog verder moeten worden nagegaan. 

• Een aantal categorieën redenen heeft slechts een zeer lage score. Vraag is of deze categorieën wel 

voldoende ‘zinnig’ zijn, of dat deze zouden moeten opgaan in de categorie ‘overige'. 

• De respons bij de logboeken was teleurstellend laag. Bij vervolg onderzoek wordt geadviseerd om 

meer gebruik te maken van interviews en eventueel enquêtes. Eén van de voordelen van inter-

viewen is dat je geen last hebt van onzin-antwoorden. Daarnaast zal vermoedelijk het aantal 

blanco reacties een stuk lager zijn, omdat je door kunt vragen naar de redenen. Er zijn ook nog wat 

belangrijke neven-voordelen: je kunt werken aan de relatie met de leerlingen en je kunt laten zien 

dat je de leerlingen (met hun vaak goede visies) serieus neemt. 

• Zo’n 90% van de leerlingen geeft aan huiswerk maken als nuttig te ervaren. In het hypothetische 

geval dat de 83% leerlingen die hun logboek niet heeft ingeleverd huiswerk maken als niet nuttig 

ervaart, is eenvoudig uit te rekenen dat die 90% een heel stuk lager uit gaat komen. Bij een 

uitgebreider opgezet interview-onderzoek waarbij leerlingen min of meer willekeurig worden 

gekozen, kunnen deze onzekerheden worden uitgesloten. 

• Er is in de logboeken gevraagd naar de tijdsinvestering in het huiswerk en de docenten hebben 

hier ook een indicatie van gegeven. Behalve dat de docenten iets hoger lijken in te schatten dan de 

leerlingen aangeven, is hier niet verder naar gekeken. Het zou interessant zijn om nog eens te 

kijken naar de correlatie tussen hoeveelheid huiswerk en nuttigheids-ervaring. 

• Waarom zeggen leerlingen eigenlijk: “ik snap het niet”? Heeft dit betrekking op de opdracht of op 

de stof? Bij deze en wellicht meer leerling-reacties zou nog eens iets beter gekeken kunnen 

worden wat precies bedoeld wordt. Een gestructureerd interview zou hierbij kunnen helpen. 

• Een interessante vraag is of het niet duidelijk hebben van een doel van het huiswerk bij de docent 

leidt tot minder nuttig-ervaringen bij leerlingen. Hier is door ons niet verder naar gekeken, mede 

omdat het gebrek aan data dit niet mogelijk maakte. 
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Bijlage 1 – Logboek leerlingen 
 

Onderzoek huiswerk Bèta-vakken (na, wi, sk, bi, anw) 
 

Naam: ………………………………………………     Klas: ……….. 

Dag Vak Huiswerk: Wat 

moest je doen? 

Hoeveel tijd 

aan besteed? 

Nuttig? Waarom 

wel/niet? 

Bij niet nuttig: hoe zou 

het beter kunnen? 

Maandag       
      

      

      

Dinsdag       
      

      

      

Woensdag       
      

      
      

Donderdag       
      

      

      

Vrijdag       
      

      

      

Bijlage 2 – Logboek docenten 
 

Onderzoek huiswerk Bèta-vakken (na, wi, sk, bi, anw) 
 
Naam: ………………………………………………     Vak: …………………………… 

Dag Klas Opgegeven 

huiswerk 

Geschatte tijd Leerdoel van huiswerk (waarom nuttig 

voor lln) 

Maandag     
    
    

    

Dinsdag     
    

    
    

Woensdag     
    
    

    

Donderdag     
    
    

    

Vrijdag     
    

    
    

 


